Foodbar Table
U krijgt volgende 5 gerechten om te delen. Te bestellen vanaf 2 personen.
25 euro per persoon
a TIP vervolledig uw Foodbar Table met één van onze side plates.
Mousse Beenham / Crème Doperwt & Tuinbonen / Infusie Balsamico
Scampi “Tomaat & Mascarpone”
Stoofpotje van Varkenswangen / Kasteelbier Rouge
Vispannetje
Penne “Carbonara”

Side Plates
Vervolledig uw Foodbar Table met één van volgende side plates
Aardappelwedges - 2,5 euro per portie
Broccoli & Knolselder - 3,5 euro per portie

Dessert
Crème Patissière / Banaan / Chocolade - 7,5 euro per persoon
Assortiment Kazen - 7,5 euro per persoon

Info
De gerechten van onze Foodbar Table zijn ook individueel verkrijgbaar, zowel in
voorgerecht-, als in hoofdgerechtportie.
Met veel plezier voorzien we een 3-gangen vegetarisch menu.

Zaterdag 20 & zondag 21 februari
Zaterdag 27 & zondag 28 februari
Bestellingen voor 14u doorgeven (behoudens volzet / voorraad uitgeput)
TEL 014 70 90 89
dave@foodbarmol.be (enkel geldig na ontvangen van bevestiging)

Ontbijt
Op zaterdag en zondag kan u genieten van ons heerlijk "verwenontbijt".
Een uitgebreid ontbijt, waar u zeker ook ‘s middags kan van genieten.
Alles wordt zoals steeds vers gebakken door het team van bakkerij Van De Vorst
ccc
Granola / Yoghurt / Blauwe Bessen
Ro ereitje met Spek
Croissant, Koffieko ekje, Sandwich, Pisolet, Apostelbrood
Kaas / Brie / Ham / Gerookte Ham
Preparé / Kipcurry / gerookte Zalm
Confituur / Choco / Boter
Rijsttaartje
ccc
16,50 euro per persoon
(ook verkrijgbaar in een vegetarische variant, geen meerprijs)
(ook verkrijgbaar in een gluten- en/of lactosevrije variant, supplement 2 euro)
ccc
Optie:
Fles Bubbels “Marquis de Sallanges” - 9,95 euro per fles
Fles Champagne “Saint Germain De Crayes” - Blanc de Blancs
35 euro per fles

Zaterdag 20 & zondag 21 februari
Zaterdag 27 & zondag 28 februari
Bestellingen voor 14u doorgeven (behoudens volzet / voorraad uitgeput)
TEL 014 70 90 89
dave@foodbarmol.be (enkel geldig na ontvangen van bevestiging)

